
Anarquismos e futebol 

As diferentes concepções do esporte bretão na imprensa libertária 

 

Introdução 

“Bravo! Aos moços esportivos. Oxalá continuem a se interessar 

pelas obras levantadas, demonstrando que não praticam o 

sport pelo sport” (Jornal A Plebe, em 23 de setembro de 1919). 

Os diferentes tipos de anarquismos existentes podem, em grosso modo, 

apresentar uma visão crítica a respeito das atividades lúdicas dos trabalhadores, 

enxergando nelas uma espécie de alienação e desvirtuamento dos ideais 

libertadores a que está destinada à classe trabalhadora. Não obstante, o presente 

trabalho almeja justamente mostrar que esse modo de entender algumas realidades 

pode ser plural, tal qual a interpretação e execução do anarquismo em todo o 

mundo, inclusive no Brasil. 

Longe de ser um ambiente de consenso, submissão ou dominação, as 

práticas culturais trazem por si só toda a carga conflituosa das sociedades em que 

estão inseridas e são entendidas de acordo com o ponto de vista do seu observador. 

“Cultura, com sua invocação confortável de um consenso, pode distrair nossa 

atenção das contradições sociais e culturais, das fraturas e oposições existentes 

dentro do conjunto” (THOMPSON, 1998, p.17). 

Para tanto, optamos por elucidar o contexto em que estavam inseridos os 

trabalhadores das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, no que se refere 

principalmente as suas condições socioeconômicas e culturais, destacando de que 

maneira a imprensa libertária percebia essas realidades e propunha modificá-las. 

O recorte temporal escolhido foi o de 1903 a 1920, ou seja, as duas décadas 

iniciais da Primeira República,  

o momento de maior visibilidade do anarquismo na história social do Brasil, 

o período de sua mais profunda inserção no movimento operário e sindical 

brasileiro. Esse enraizamento social mais forte e nítido aparece mais 

claramente nas duas primeiras décadas do século XX, e, principalmente, 

nos anos dez (ADDOR, 2012, p.71). 

 Nesse período, tivemos o advento das ideias libertárias no Brasil, tanto pela 

vinda de imigrantes como pela sua absorção e ressignificação pelos nacionais, a 

ocorrência de greves e reuniões dos trabalhadores em busca da melhoria de sua 



qualidade de vida e libertação da opressão, a popularização do futebol como um dos 

elementos culturais das classes proletárias e o surgimento de periódicos que se 

propunham, dentro de um ideal anarquista, a tratar dessas temáticas. 

 Dentre os produtos dessa imprensa destacamos para o presente trabalho os 

jornais libertários Terra Livre e A Plebe, em que encontramos referências explícitas 

ao futebol em épocas distintas. 

 O periódico Terra Livre foi fundado em 1905, em São Paulo, pelo jornalista 

Edgard Leuenroth, considerado uma figura ímpar na imprensa operária brasileira. 

Militante anarquista, ele também foi redator e fundador do outro periódico utilizado 

neste trabalho: A Plebe, também de São Paulo, mas que teve grande penetração no 

meio operário carioca. 

 

I. Anarquismo: tentativa de definição 

Antes de iniciar propriamente o trabalho, faz-se mister tentar estabelecer uma 

definição do anarquismo, a partir da qual desenvolveremos nossos estudos. Para 

Woodcock, “anarquismo é a doutrina que prega que o Estado é a fonte da maior 

parte de nossos problemas sociais, e que existem formas alternativas viáveis de 

organização voluntária. E, por definição, a anarquia é o indivíduo que se propõe a 

criar uma sociedade sem Estado” (WOODCOCK, 1981, p.1).  

Mais aprofundadamente, o presente autor conceitua o anarquismo como 

um sistema de filosofia social, visando promover mudanças básicas na 

estrutura da sociedade e, principalmente – pois esse é o elemento comum a 

todas as formas de anarquismo, a substituição do Estado autoritário por 

alguma forma de cooperação não-governamental entre indivíduos livre. 

(WOODCOCK, 1983, p.11). 

 Partindo dessa concepção, é perfeitamente possível perceber que não existe 

um único tipo de anarquismo e, muito menos, uma maneira exata de ser anarquista, 

já que antes de uma imposição de cima para baixo ou de dentro para fora, o 

anarquismo é uma revolução pessoal que aflora de dentro do indivíduo para a 

sociedade. 

 O elemento geral presente nas diversas formas de anarquismo é a crítica ao 

Estado, cuja estrutura piramidal é vista como algo imposto à sociedade e não fruto 

do seu consenso. Nesse sentido, suas críticas também se voltam para os partidos 

políticos e à Constituição, representantes do Estado opressor incompatível com a 



visão libertária, para a qual “a organização comunitária deveria ser substituída por 

outra forma de organização social e econômica no livre acordo entre os indivíduos” 

(WOODCOCK, 1981, p. 2). 

Os anarquistas preferem um sistema em que o povo tenha o poder de 

decisão direta sobre temas de interesse imediato e, sempre que as 

questões envolvam áreas mais amplas, seja convocada uma assembleia 

não de representantes, mas de delegados, escolhidos por um período 

limitado e sujeitos à revogação. Eles dão preferência a mecanismos 

capazes de expressar com a maior rapidez possível a opinião pública, tais 

como referendes (plebiscitos), mas também procuram assegurar que todas 

as minorias sejam, tanto quanto possível, independentes e, acima de tudo, 

que a vontade da maioria não se transforme numa forma e tirania exercida 

sobre os dissidentes. A visão anarquista sobre a organização social é, na 

verdade, sintetizada na expressão “ação direta” que também sintetiza suas 

ideias sobre a melhor maneira de efetuar as transformações sociais 

(WOODCOCK, 1981, p.7). 

 Recentemente, crises econômicas e políticas recolocaram o anarquismo no 

centro de importantes discussões acerca do mundo. O fim da União Soviética não 

garantiu a sobrevivência incontestável do capitalismo, vitorioso do período 

conhecido por Guerra Fria. Como muito bem nos lembra E. P. Thompson, “se não se 

pode dizer que o socialismo fracassou, também não se pode dizer, com base em 

qualquer leitura significativa do sistema de mercado enquanto mal, que o capitalismo 

triunfou”. (THOMPSON in BLACKBURN, 1992, p.218). Em suma, o que este 

importantíssimo historiador britânico está nos mostrando é a possibilidade de 

ascensão de uma terceira via, nem capitalista e nem socialista, e que pode ser 

anarquista, uma vez que os anseios cada vez maiores por uma menor participação 

do Estado na vida dos indivíduos se alinha com um de seus pressupostos básicos, 

assim como o desejo de que as pessoas tenham mais liberdade em suas ações. 

 

II. Anarquismo no Brasil 

A experiência anarquista no Brasil é essencialmente urbana, nasce e se 

desenvolve a partir do processo de industrialização e foi fundamental na 

formação da classe trabalhadora, que se constituía, quanto nos movimentos 

políticos de resistência e confronto por eles desenvolvidos (CABRAL, 

2008, p. 56). 



 No Brasil, o anarquismo adquiriu três tipos de manifestação que representam 

suas principais formas de agir. Anarco-sindicalismo, Anarco-coletivismo e o Anarco-

individualismo. 

 Anarco-sindicalismo: Corrente majoritária no Brasil, pode ser concebida 

como a corrente anarquista em que caberia a classe proletária ser a 

vanguarda na revolução social e, consequentemente, libertar as massas; 

 Anarco-coletivismo: Percepção anarquista de que o conjunto dos 

explorados e oprimidos seriam os agentes da revolução social, excluindo as 

elites; e 

 Anarco-individualismo: Diferente das anteriores, essa concepção não 

considerava possível existir uma classe revolucionária predestinada para 

guiar as demais (nem classe revolucionária, como pensavam os anarco-

sindicalistas, e nem conjunto de explorados e oprimidos, como definiam os 

anarco-coletivistas), mas sim que o indivíduo, movido por uma consciência 

social, se tornaria anarquista (novamente, ao contrário dos anarco-

coletivistas, considera possível que os ricos se tornem anarquistas, por 

exemplo). 

 O anarquismo, segundo Boris Fausto, pode ser entendido como uma 

ideologia social que visa a estabelecer “modificações fundamentais na estrutura da 

sociedade com o objetivo de substituir a autoridade do Estado por alguma forma de 

cooperação não governamental entre indivíduos livres” (FAUSTO, 1977, p.63).  

No Brasil, o movimento anarquista da Primeira República “está associado a 

um sistema de pensamento cientificista, corporificado no evolucionismo e no livre 

pensamento” (FAUSTO, 1977, p.71) que se voltou contra as instituições retrógradas 

até então instaladas, dentre as quais estão a Igreja e o Estado Burguês opressor. 

Contudo, ele teve que conviver no início do século XX no Rio de Janeiro com ao 

menos duas outras correntes: o Trabalhismo e o Socialismo, ambas buscando 

maneiras alternativas de pôr fim ao precário cenário em que estava inserida a classe 

trabalhadora daquele período  

 O Trabalhismo carioca foi a ideologia “dominante na última década do século 

XIX” (FAUSTO, 1977, p.41,) e, embora tenha perdido espaço para o anarquismo, 

nunca desapareceu por completo nos anos seguintes. No Rio de Janeiro, sua 

presença é facilmente notada nos segmentos menos dependentes das classes 



agrárias e principalmente naqueles indivíduos responsáveis pelos serviços vitais 

para a economia do país, como os marítimos, doqueiro e ferroviários. 

 Já o Socialismo, por sua vez, “foi a história do pequeno círculo, com escassa 

penetração nos meios populares” (FAUSTO, 1977, p.97). 

 Dessa forma, os primeiros anos da história do Brasil republicano consistem 

em um grande caldeirão de ideias, das quais, para o presente trabalho, optou-se por 

destacar o anarquismo, cuja história em terras brasileiras, segundo Edgar 

Rodrigues, começou em 1888, com a chegada do militante italiano Artur Campagnoli 

em São Paulo, responsável pela fundação da Colônia Anarquista Guararema. 

 Inicialmente fruto da influência estrangeira advinda da imigração em massa 

ocorrida no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, os ideais anarquistas 

não se mantiveram presos os estrangeiros, mas penetraram nas mentes e corações 

dos nacionais, de modo que, até os dias atuais, ele persiste em movimentos 

contemporâneos. 

 

III. Anarquismo, greve e os proletários 

A influência mais marcante do anarquismo entre os proletários se deu, 

sobretudo quando comparada com as demais correntes preponderantes no Rio de 

Janeiro no início do século XX, por meio de greves e de outras manifestações entre 

os trabalhadores. 

Tomando com base, por exemplo, uma comparação com o trabalhismo, o 

anarquismo buscou ser muito mais efetivo no sentido de modificar a situação laboral 

vigente como pode ser vista na Greve de 1903 ocorrida no Rio de Janeiro, a qual, 

segundo o José Murilo de Carvalho, consistiu no “primeiro ensaio de greve geral da 

cidade” (CARVALHO, 1990, p.121). O movimento teve início na Companhia de 

Fiação e Tecidos Aliança, em Laranjeiras, na manhã do dia 14 de agosto daquele 

ano, tendo como razão para eclosão, dentre muitas outras, “o facto de terem sido 

pela directoria do estabelecimento dispensados dois operários, que cometeram 

faltas diversas” (Correio da Manhã, em 15/08/1903). 

 “Contudo, a situação dos trabalhadores nas fábricas de tecido espalhadas 

pela Capital Federal não eram das melhores, como também não o eram a realidade 

de outras diversas categorias profissionais” (SOUZA, 2014, p.17). Um exemplo disso 

são as reivindicações dos operários da fábrica Carioca, que enviaram a sua 

diretoria: 



uma representação pedindo o dia de 8 horas, 40% de augmento nos 

salários da seção de tecelagem, 30% para a de carretéis, etc, 500 réis de 

augmento diário para os trabalhadores braçes, a retirada dos apparelhos 

denominados chuceiros, a readmissão dos operários Antonio Duarte e 

Marcellino Galvez, reprehensão ao contra-mestre Paulino Vieira Gomes, da 

secção de creanças, e que o abono seja feito em dinheiro, sendo abolido os 

cartões. (Correio da Manhã, em 17/08/1903). 

Uma das poucas categorias que conseguiram lograr êxito em suas 

reivindicações foi a União Operária do Engenho de Dentro. Fundada em 14 de julho 

de 1889 para a defesa dos interesses daqueles que a ele se filiaram, tinha como a 

maioria dos seus associados os funcionários da Estrada de Ferro Central do Brazil 

e, naquele momento de tensão, apresentou como principal necessidade a redução 

da jornada de trabalho àquele momento estabelecido em 10 horas. 

Valendo-se do que José Murilo de Carvalho definiu como Estadania, a União 

Operária do Engenho de Dentro fez uso de relações cordiais com membros do poder 

público para ter as suas reivindicações atendidas e conseguiu com o apoio do 

Deputado Ricardo de Albuquerque. 

A esse ascenso do movimento operário e sindical e do próprio anarquismo, 

reagem o patronato e o governo republicano. Empresários industriais e seus 

representantes políticos e corporativos, em associações patronais que 

começam a se organizar, e também ideólogos, líderes e agentes do poder 

estatal republicano, iniciam então um processo de construção da imagem 

da “planta exótica” para qualificar, ou melhor, para desqualificar o 

anarquismo. Este seria uma semente estrangeira, artificialmente importada 

para o Brasil, cujas terras, embora extensas e fertilíssimas, não seriam 

adequadas ao “exotismo” do socialismo libertário. Patrões e governantes 

começam a tenta desqualificar, deslegitimar o anarquismo enquanto 

adversário, ou mesmo enquanto possível interlocutor na arena política, à 

medida que o socialismo libertário vai cada vez mais se afirmando enquanto 

corrente organizatória da classe operária no Brasil, enquanto corrente 

política-ideológica com crescente prestígio e influência junto aos 

trabalhadores urbanos e suas associações de classe. 

Agentes do Estado e representantes do patronato começam a construir um 

discurso e uma visão maniqueísta sobre a classe operária: “bons 

brasileiros” versus “maus estrangeiros”; laboriosos, dóceis, abnegados e 

honrados trabalhadores nacionais” versus “anarquistas baderneiros, 

desordeiros, mazorqueiros, agitadores profissionais, subversivos, 

estrangeiros ingratos, apátridas, homens sem honra, sem família, sem lar, 



sem Deus”, em suma, “a escória da humanidade”. Enfim, os trabalhadores 

brasileiros estariam sendo “vítimas” de uma “infiltração anarquista” 

(ADDOR, 2012, p.96). 

Nesta conjuntura, todo um aparato legislativo foi erguido para combater a 

mensagem libertária. O anarquismo, por sua vez, passou a ser cada vez mais 

perseguido tendo seus representantes sido caçados abertamente pelo governo 

brasileiro. A Lei Adolfo Gordo, cujas discussões começaram em 1904 e resultaram 

no Decreto nº 1.641, de 07 de janeiro de 1907, foi um dos exemplos dessa 

perseguição ao estabelecer em artigo 1º que o “estrangeiro que, por qualquer 

motivo, comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade publica, pode ser 

expulso de parte ou de todo o território nacional” e proibir “a entrada no território da 

República a todo estrangeiro cujos antecedentes” permitirem o enquadramento na 

lei. 

 Apesar de os esforços empregados pelo governo brasileiro, o anarquismo 

sobrevive no Brasil não só na primeira, mas também na segunda década do século 

XX, concomitantemente, os trabalhadores em geral continuam lutando por melhores 

condições de trabalho e de vida. 

 Ao longo desse período, vários foram os momentos de tensão que 

evidenciaram que a “paz social”, frequentemente destacada pela imprensa da 

Capital Federal, não passava de um belo discurso que se contrapunha à realidade 

da maior parte da população excluída social, política e economicamente. Foi isso 

que a Revolta da Vacina (1904) e a Revolta da Chibata (1910) evidenciaram. 

 Após a 1ª Guerra Mundial (1914-1918), o Rio de Janeiro voltou a ter uma 

proposta anarquista para solucionar esses problemas. Sem nunca deixar de se 

manter presente, o ideal libertário foi o motriz para a tentativa de uma insurreição no 

ano de 1918. 

 Tendo como palco central o Campo de São Cristóvão, a ação começou com a 

tentativa teve por objetivo tomar e atacar a delegacia do 19º Distrito e a Intendência 

de Guerra para, assim, conseguir se apossar do seu armamento e das fardas. Os 

trabalhadores têxteis iniciaram o movimento ao entrar em greve e, posteriormente, 

foram seguidos pelos metalúrgicos e empregados da construção civil de Niterói, 

Petrópolis e Magé.  

 Influenciado principalmente pela Revolução Russa de 1917, o movimento, 

entretanto, fracassou muito devido à ação da polícia que tinha um homem infiltrado 



entre os anarquistas e conseguiu rapidamente prender os líderes da ação, dentre os 

quais estava José Oiticica e Astrogildo Pereira. Sem eles, a greve de 1918 no Rio de 

Janeiro seguiu seu curso sem a influência do anarquismo e, após alguns dias de 

resistência, os operários foram reprimidos. 

 As reações ao levante anarquista foram tratadas pelo Dr. Carlos Addor em 

sua tese de dissertação de mestrado A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro. 

Para ele, tanto a insurreição quanto o Anarquismo em si foram condenados no 

interior do aparelho do Estado, isto é, nos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

Apenas no Senado observei uma “quase exceção”, uma nuance em relação 

a essa atitude de simplesmente parabenizar a repreensão policial.  

Trata-se do senador Lauro Muller, por Santa Catarina, que embora assine o 

telegrama de congratulações a Aurelino Leal, condena “todos os tumultos e 

todas as pertubações da ordem, todas as tentativas de perturbar a vida 

política, a vida econômica, a vida social e a vida das famílias na República”, 

e considere a insurreição meramente uma desordem, também afirma que o 

Brasil é uma “República que, do ponto de vista de legislação social, está em 

atraso [...]” e compreende que havia chegado o momento de legislar, de 

produzir uma legislação social que organizasse e regulasse o trabalho e 

suas relações com o capital (ADDOR, 2012, p.179-180). 

 A partir daí, as lutas por melhorias nas condições laborais e de vida 

prosseguiram nas ruas, mas também ingressaram nas estruturas do Estado. Os 

debates acerca da existência de uma legislação social nos anos 1920 são 

resultantes das reivindicações de décadas anteriores e também foram a base para 

todo o complexo legal montado por Getúlio Vargas a partir de 1930. 

 O Anarquismo, embora cada vez mais com menos espaço a partir desse 

período, cumprira a missão de contribuir para o questionamento da ausência de 

legislação social no Brasil e refletiu sobre diversos outros segmentos da sociedade, 

como o futebol 

 

IV. Futebol e Anarquismo 

O futebol é uma das janelas mais importantes para refletir sobre a história do 

Brasil. Elemento importante da nossa cultura, este esporte serviu como um campo 

de socialização relevante no início do século XX. 



No Rio de Janeiro, seu início está atrelado à ideia de civilização, tão 

característica do cenário europeu no início do século XX que se tentou imitar por 

aqui no mesmo período. Não obstante a esse desejo das elites1, o esporte bretão 

não ficou restrito a apenas um tipo de extrato das diversas camadas sociais 

fluminense. Se por um lado os sportmen desfilavam pela Cidade Maravilhosa 

definindo o novo tipo de estrutura corporal do homem republicano, bem vestidos e 

prontos a disputar animadas partidas de football, a massa que não deixou seus 

registros escritos também gozou desse hábito muito mais, aliás, do que pode 

desfrutar de outros esportes em virtude das características específicas que o “pé e 

bola” proporcionava, mas de acordo com as suas possibilidades. 

De maneiras diversas, as classes baixas também puderam desfrutar do 

esporte bretão, pois o futebol, diferentemente do remo, do turfe, do ciclismo 

ou do alpinismo, não era refém de instrumentos para ser praticado, isto é, 

enquanto, sobretudo o remo e o turfe, precisavam, obrigatoriamente, de 

barcos e cavalos, o futebol não exigia nem mesmo uma bola oficial. 

(SOUZA, 2015, p.46) 

 Por esse prisma, torna-se factível entender um dos elementos que tornaram o 

futebol mais afeito à realidade das camadas populares. Esse esporte, 

economicamente mais acessível do que seus concorrente de época (remo, turfe, 

ciclismo, alpinismo), se inseria também na necessidade de esses indivíduos 

encontrarem remédios para as doenças que os assolavam. Na primeira metade do 

século XX, foi muito comum a ocorrência de epidemias em diversas regiões do Rio 

de Janeiro. Ao mesmo tempo em que o Governo Central buscava encontrar medidas 

que erradicassem essa situação, como foi o caso da vacinação obrigatória, os 

homens e mulheres que sofriam diariamente com isso buscaram maneiras de 

derrotar esses agentes patógenos, sendo os esportes importantes mecanismos 

nessa luta. Se a alta sociedade incentivava seus integrantes a praticarem remo ou a 

montar a cavalo desde o século XIX, as camadas populares também tinham nessas 

novidades vindas da Europa maneiras de se tornarem mais saudáveis. 

   

                                                           
1
 Conforme definição de Victor Andrade Melo: “As elites eram formadas por aqueles que detinham o poder 

econômico, político e cultural, constituídas tanto pelos proprietários dos meios de produção quanto pelo que 

pode ser chamado de setores médios ou pequena burguesia. Inicialmente, eram os nobres, políticos e aristocratas 

ligados à economia agroexportadora. Posteriormente também a integraram os setores urbanos, como militares de 

alta patente, envolvidos com o alto comércio e indústria, além de parte da intelectualidade”. 



 Inicialmente, por sua vez, o Anarquismo viu nesse tipo de manifestação 

cultural um elemento a ser rejeitado. Em suas análises, o futebol era visto como um 

inútil produto da burguesia que, pela exaltação do físico, anularia o intelecto do 

homem fazendo a emoção prevalecer sobre a razão e sendo responsável por 

inúmeras práticas de violência.  

 O jornal Terra Livre, em 09 de outubro de 1906, refletia sobre o futebol da 

seguinte maneira: 

Quanto ao foot-ball, o caso foi assim: um grupo de 10 ou 12 (alguns já com 

netos) foi pedir ao gerente licença para fazer um jogo de football. Os 

patrões gostam que os operários gastem as suas energias nessas coisas e 

por isso o pedido foi logo satisfeito. Demais o jogo deveria ser entre o coreto 

e a casa do “senhor coronel” de certo para divertir os amáveis burgueses. O 

escravo também é palhaço. (Jornal Terra Livre, em 09.10.1906) 

 Tal visão, por sua vez, não visa apresentar os anarquistas como um grupo 

que ia contra o lazer, muito até pelo contrário.  

A cidade do Rio de Janeiro oferecia muitas oportunidades de diversão, e o 

desenvolvimento deste “mercado do lazer” contava com a grande procura 

da população, composta de “clientes” de todas as camadas sociais. Desta 

forma, promover ações de lazer para a classe operária era ainda um bom 

investimento, que na maioria das vezes gerava bons lucros aos 

organizadores (CABRAL, 2008, p.72). 

 Dessa forma, podemos pensar suas críticas diferenciando o lazer em dois 

tipos, como apresenta Michele Cabral:  

 Divertimento Alienado: Considera-se o tipo de lazer em que não há 

finalidade humanista, isto é, ele é feito apenas para diversão, fora dos 

sindicatos ou das associações culturais classistas. 

 Divertimento Consciente: Considera-se o tipo de lazer em que os 

divertimentos têm fins solidários, isto é, voltado para ajuda de 

instituições de classe, com operários e para operários. 

Assim, podemos perceber que a visão do Jornal Terra Livre acerca do esporte 

bretão se dá vendo-o como um tipo de divertimento alienado, no qual não está 

presente a noção de engrandecimento para o homem, daí a pouca importância 

atribuída pelos anarquistas na primeira década do século XX. 

Contudo, o futebol não se manteve alheio às camadas populares. “Se em 

nível institucional o futebol esteve restrito à elite por mais tempo, fora dele este jogo 



difundiu-se entre os indivíduos das mais diversas camadas sociais” (SOUZA, 2015, 

p. 21). Até mesmo para os anarquistas, esse crescimento é inegável a partir dos 

anos 1910. 

Atualmente, são três os meios infalíveis que os ricos exploradores dos 

miseráveis e necessidades do povo empregam para tornar a classe operária 

uma massa bruta: o esporte, o padre e a política. Não existe nenhuma vila 

que não de futebol, os operários de ambos os sexos tornam-se aficcionados 

e torcedores e brutaliza-se a ponto de só viverem discutindo entre os seus 

companheiros os lances e proezas dos campeões (Jornal A Plebe, em 

28.01.1919). 

 O Jornal A Plebe evidencia o crescimento que o esporte bretão tinha em 

algumas das principais capitais do Brasil, dentre elas a então Capital Federal e São 

Paulo.  

O futebol não se inseriu entre as camadas populares aleatoriamente, mas 

com motivos que explicam a sua difusão entre os indivíduos de menor 

poder aquisitivo. A questão econômica é, sem dúvida, um aspecto 

importante, mas não o único.  

Economicamente, o preço para a aquisição de uma bola, instrumento 

considerado mais essencial para uma peleja, custava de 6% a 8% do 

orçamento de um trabalhador (um estafeta ou um empregado do Jardim 

Botânico
2
), sendo que a mesma poderia ser substituída para jogos em ruas 

por qualquer objeto redondo a partir de um determinado tamanho e peso 

que permita o chute.  

Além desse ponto, o fator geográfico
3
 facilitava a prática do futebol no 

cotidiano de pessoas cuja maior parte do tempo
4
 era destinada ao trabalho. 

                                                           
2
 Conforme verificado na edição do Jornal do Brasil, em 09 de agosto de 1905, estima-se que uma bola estivesse 

custando em torno de 5 ou 6 mil réis, enquanto os salários dos trabalhadores urbanos estavam na casa dos 60 a 

75 mil réis. Em síntese, podemos afirmar que aquisição de uma bola, utensílio de média ou longa duração de uso, 

ocupava não mensalmente entre 6% a 8% do orçamento de um trabalhador. O valor pode parecer elevado, 

contudo é muito menor do que o cobrado para a aquisição de um cavalo, mensurado em aproximadamente 85 mil 

réis, ou 113% a 140% do salário de um trabalhador.  

3
 Nobert Elias e Eric Dunning ressaltam a preocupação do governo londrino no século XVII com as janelas 

quebradas na cidade em virtude do futebol, algo que também se mostra presente no Rio de Janeiro do século XX. 

Na seção Queixas do Povo, do Jornal do Brasil de 04 de setembro de 1902, moradores da Rua Barão do 

Flamengo chamam a atenção das autoridades para um problema semelhante.  

A reclamação dos cidadãos deve ter tido destaque no prestigiado jornal em virtude de um dos shoots desferidos 

ter atingido as vidraças do Hotel dos Estrangeiros, um dos mais ilustres estabelecimentos do gênero na Cidade 

Maravilhosa. A queixa dos moradores se dá pelo fato de que “essa rua está, à tarde e pela manhã, cheia de 



Sem precisar se deslocar por mais do que algumas ruas para jogá-lo, era 

preferível praticá-lo a outro esporte que exigiria maiores esforços para tanto.  

Instrumentalmente, o futebol poderia dispensar os equipamentos oficiais, 

como bola, chuteira, traves e terreno ideal, sendo substituídos, 

respectivamente, por “tudo quanto apanham que é redondo” (Jornal do 

Brasil, em 09.08.1905), pés descalços (sapatos, nessa época, eram luxos 

não acessíveis a todos e, quando as pessoas fora da elite o possuíam, 

eram usados em ocasiões especiais), pedras e ruas de terra batida. 

Esse processo ocorre em um contexto no qual os exercícios físicos passam 

a ter uma função higiênica
5
, isto é, de saúde pública, sendo sua prática 

ainda mais importante para aqueles indivíduos que, diante de alguma 

enfermidade, teriam dificuldades para obter medicamentos. Acostumados a 

ocuparem espaços públicos em grupo, o jogo de futebol lhes atendia 

também nesse quesito dentro da perspectiva de modificação dos hábitos de 

lazer identificados a partir do século XIX
6
. (SOUZA, 2016, p.3-4) 

                                                                                                                                                                                     
afficcionados do jogo denominado football e o jogam de modo que chegam a quebrar vidraças” (Jornal do 

Brasil, em 04 de setembro de 1902), mostrando que, em algumas localidades do Rio de Janeiro, já em 1902, era 

corriqueira a prática deste esporte fora dos espaços oficiais.  

4
 O tempo despendido em uma prática de lazer é, sem dúvidas, um critério importante para a sua escolha, 

sobretudo em um período histórico cujas jornadas de trabalho estavam longe de ser 8h diárias para os membros 

das camadas populares. Para a elite, no entanto, havia mais elasticidade temporal para essa escolha. Nesse 

aspecto, porém, o futebol foi diferente. Não era preciso organizar um espaço específico (como no caso do turfe) 

e nem ir a um determinado lugar (como ao mar, no caso de se querer praticar remo) para jogar futebol. As ruas e 

terrenos baldios eram locais mais do que ideias para se exercitar por meio desse jogo.  

5
 No romance O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, de 1890 é possível perceber como essa concepção estava 

presente também nas camadas populares. No livro, o autor descreve uma das personagens, chamada Pombinha, 

filha de uma viúva denominada D. Isabel, como "loira, muito pálida, com uns bons modos de menina de boa 

família" (AZEVEDO, 2012, p.42). Aquela moça pobre que morava com a sua mãe sofria de um problema 

hormonal que impedia a sua menstruação. Ciente disso, D. Isabel já tentara de tudo, mas não conseguira nada, 

sendo frequentemente interpelada pelos vizinhos do cortiço onde vivia: "Então? Já veio?; Por que não tenta os 

banhos de mar? Por que não chama outro médico?" (AZEVEDO, 2012, p.43). Nesta obra, pode-se perceber que 

os indivíduos pobres também adquiriram esse conhecimento por meio das leituras dos jornais da época que 

discutiam o assunto, ainda que fosse difícil adquirir um exemplar diariamente e que a grande maioria fosse 

analfabeta. Essa e outras informações presentes nos periódicos nunca estiveram restritas a elite letrada e 

monetariamente em melhores condições. Desta forma, o caráter higiênico da prática de exercícios físicos chegou 

às camadas populares.   

6
 Segundo Mary Del Priori, em Em casa, fazendo graça: domesticidade, família e lazer entre a Colônia e o 

Império, capítulo do livro Vida Divertida: histórias do lazer no Rio de Janeiro (1830-1930) organizado por 

Andrea Marzano e Vitor Andrade de Melo, a passagem do Brasil Colônia para o Brasil Independente também 

demarcou uma mudança nos comportamentos individuais, os quais, com a proximidade do século XIX, deixaram 

de ver o lazer como uma atividade reclusa ao lar e passaram a gozá-lo em ambientes públicos, isto é, coletivos, 

nos quais poderiam ter contatos com outros indivíduos. Sendo assim, o futebol, por ser uma atividade coletiva, se 

insere na prática corriqueira de diversão em conjunto praticado por esses homens a partir do século XIX. Eles já 



Desse modo, assim como a elite, que tentara monopolizar o futebol no início 

do século XX, os anarquistas também não puderam ignorar o crescimento do futebol 

entre as camadas populares, as mesmas nas quais eles acreditavam estar a chave 

para a libertação da sociedade. Assim, se outrora o esporte bretão era considerado 

algo sem importância ou objeto de crítica pelo seu caráter alienador, o mesmo Jornal 

A Plebe, em 23 de setembro de 1919, já o apresentava como um divertimento 

consciente em um amistoso disputado entre o Sport Clube Saturno e a Associação 

Atlética República. 

O match de foot-ball foi disputado com galhardia pelos times dos clubes do 

Sport Clube Saturno e da Associação Atlética República, saindo vencedor a 

primeira por 2 gols a 1. Disputaram igualmente bastante interesses corridas 

a pé e de bicicleta, bem como os exercícios de salto de cujo o resultado nos 

ocuparemos amanhã. Devemos, entretanto desde já evidenciar a com garbo 

que todos se portaram, associando-se bravamente aquela festa de 

expansões proletárias. 

Bravo! Aos moços esportivos. Oxalá continuem a se interessar pelas obras 

levantadas, demonstrando que não praticam o sport pelo sport” (Jornal A 

Plebe, em 23 de setembro de 1919). 

Longe ser unânime, como também não o é a definição do anarquismo, a visão 

apresentada por A Plebe permite ver que o entendimento sobre o futebol, no meio 

anarquista, também se mostrou diverso. Contudo, um segmento relativo deste 

grupo, ante ao seu crescimento, acabou por considerá-lo parte da cultura popular e 

visou utilizá-lo sob a ótica solidária. O futebol passa a fazer parte do repertório das 

atividades de alguns anarquistas, sendo elemento de aglutinação da categoria como 

um divertimento consciente. 

 

V. Conclusão 

O Anarquismo, enquanto ideologia, não se extinguiu, embora como 

movimento de ação tenha sofrido uma brusca redução a partir dos anos 1920. 

Considerado como uma concepção plural, não é possível achar uma definição 

fechada para ele, mas sim diversas maneiras de enxergar o movimento libertário 

que, antes de uma imposição de fora para dentro do homem, é resultante de uma 

                                                                                                                                                                                     
se reuniam em bares ou mesmo na rua para jogar dados e cartas, porém, com o tempo passam a se encontrar 

também para jogar futebol.   



revolução endógena do individuo, razão pela qual é mais fácil de falar em 

anarquismos do que em um único anarquismo. 

Partindo desse pressuposto, buscamos elencar por meio das construções 

conceituais de Woodcock, Kroptkin e Thompson as características básicas que nos 

permitem pensá-lo dentro da história do Brasil. 

Analisando os movimentos trabalhistas e sociais das duas primeiras décadas 

do século XX, foi possível distinguir alguns tipos de anarquismos existentes no 

período e em como eles atuaram em contraposição a outras ideologias da época, 

principalmente em relação ao trabalhismo carioca. 

De posse dessa visão, vimos as oscilações do anarquismo no Rio de Janeiro 

dentro desse período e que, após o fracasso da tentativa de insurreição em 1918, 

entrou em declínio, ao mesmo tempo em que parte da imprensa libertária mostrava 

uma visão diferente da que tinha até então sobre o futebol. 

Se no início do século, o esporte bretão era criticado por ser um veículo de 

dominação burguesa, prejudicial ao intelecto e que, por isso, era rechaçado pelos 

anarquistas, conforme publicação do jornal Terra Livre, com o passar dos anos e o 

crescimento do esporte bretão entre as camadas populares, essa visão foi 

relativizada e parte da imprensa libertária já via neste jogo o caráter solidário tão 

destacado pelos anarquistas que o permitiu enquadrá-lo como um divertimento 

consciente. 
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